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Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls65811/2009, sukls65812/2009, 
sukls65813/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Combiso 2,5 mg/6,25 mg
Combiso 5 mg/6,25 mg
Combiso 10 mg/6,25 mg

tablety
bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Combiso a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Combiso užívat 
3. Jak se Combiso užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Combiso uchovávat 
6. Další informace

1. CO JE COMBISO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Lék se používá k léčbě mírné až středně těžké hypertenze (zvýšený krevní tlak). Jde o kombinaci dvou 
léčivých látek (β1 selektivního) beta-blokátoru bisoprololu a thiazidového diuretika
hydrochlorothiazidu, jejichž účinek se doplňuje.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COMBISO UŽÍVAT

Neužívejte Combiso, jestliže
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky bisoprolol nebo hydrochlorothiazid nebo na jiné 

deriváty sulfonamidů nebo na kteroukoli další složku přípravku Combiso,
- máte srdeční selhání, které není kontrolované léčbou,
- máte některou poruchu srdečního rytmu, zvláště výraznou bradykardii (frekvence srdeční pod 50 

tepů/minutu) nebo onemocnění známé jako syndrom chorého sinu,
- máte závažné astma a závažné formy některých chronických onemocnění průdušek,
- trpíte Prinzmetalovou anginou (forma anginy pectoris),
- trpíte neléčeným feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který vylučuje látky vyvolávající 

závažné zvýšení krevního tlaku),
- trpíte těžkou formou onemocnění periferních tepen (zejména Raynaudův syndrom),
- máte nízký krevní tlak,
- máte závažné poškození (porucha funkce) jater nebo ledvin,
- užíváte floktafenin nebo sultoprid.

Obvykle se nedoporučuje užívat tento přípravek v kombinaci s lithiem nebo s některými léky, které 
zvyšují riziko poruch srdečního rytmu (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky) 
a v průběhu těhotenství a kojení.
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Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Combiso je zapotřebí
Nikdy neukončujte léčbu náhle, zvlášť ne při některých onemocněních srdce (ischemická choroba 
srdeční).
Před zahájením léčby informujte svého lékaře v následujících případech:
- pokud trpíte onemocněním srdce,
- pokud máte těžkou formu onemocnění periferních tepen (zejména Raynaudův syndrom),
- pokud jste prodělal/a chronické onemocnění průdušek,
- pokud máte cukrovku, onemocnění štítné žlázy, dnu, lupénku nebo poškození funkce ledvin,
- pokud podstupujete desenzibilizační léčbu,
- pokud je u Vás plánovaný chirurgický výkon, oznamte antesteziologovi, že užíváte tento 

přípravek.
Při užívání přípravku Combiso pacienty vyššího věku se vyžaduje zvýšená opatrnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Combiso se nesmí nikdy užívat v kombinaci s floktafeninem nebo sultopridem.
Může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku přípravku Combiso a řady dalších léků, proto informujte 
lékaře, jestliže užíváte zejména:
- léky na léčbu srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku, např. amiodaron, bepridil, 

diltiazem, verapamil, propafenon, chinidin, disopyramid, amlodipin, nitrendipin, dioxin, 
spironolakton aj.

- léky proti bolesti a zánětu ze skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik
- lithium a další léky na léčbu psychických onemocnění (tricyklická antidepresiva)
- léky ze skupiny glukokortikoidů a mineralkortikoidů
- léky s projímavým účinkem (tzv. stimulační laxativa)
- metformin na léčbu cukrovky
- léky s obsahem vápníku.
Jestliže budete podstupovat chirurgický zákrok v celkové anestezii nebo rentgenové vyšetření 
s jodovou kontrastní látkou, oznamte lékaři, že užíváte Combiso.

Užívání přípravku Combiso s jídlem a pitím
Tablety se užívají ráno, před snídaní, v průběhu snídaně nebo po ní. Polykají se celé, nerozkousané a 
zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání tohoto léku v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k riziku nízkého krevního tlaku a závratí může léčba přípravkem BIHT narušit schopnost 
řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Sportovci
Sportovci by měli vědět, že tento lék obsahuje léčivou látku, která může vykazovat pozitivní reakci 
v lékových testech.

3. JAK SE COMBISO UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je 1 tableta denně. Druh tablety s vhodnou dávkou léčivých látek vybere lékař podle 
Vaší individuální potřeby. Během léčby může lékař rozhodnout o změně druhu tablety podle výsledků 
léčby.
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Tablety se užívají ráno, před snídaní, v průběhu snídaně nebo po ní. Tablety se polykají celé 
nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže máte dojem, že je účinek přípravku Combiso příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Combiso, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Combiso, než jste měl(a), okamžitě se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Combiso
Jestliže jste zapomněl(a) užít Combiso, užijte tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, 
abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Combiso
Léčba je obvykle dlouhodobá, nikdy ji neukončujte bez porady s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Combiso nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.

Časté nežádoucí účinky jsou následující (mohou se vyskytnout u 1 až 10 ze 100 léčených osob):
- oběhové poruchy (pocit chladu nebo necitlivosti, brnění končetin).
- únava, vyčerpanost, závratě, bolest hlavy (k těmto příznakům dochází zvláště na začátku léčby).
- zažívací obtíže: nevolnost, zvracení, průjem, zácpa.
- změny hodnot laboratorních vyšetření, zvýšené riziko dny.

Příznaky jsou obvykle mírné a normálně vymizí v průběhu 1-2 týdnů od začátku léčby.

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 1 000 léčených osob):
- svalová slabost, křeče,
- zpomalení srdeční činnosti, poruchy převodu vzruchu v srdci, zhoršení stávajícího selhání srdce, 

ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při vstávání, který může být doprovázený závratěmi),
- poruchy spánku, deprese,
- dechové potíže u lidí, kteří trpí astmatem nebo prodělali obstrukční onemocnění dýchacích cest,
- poruchy činnosti ledvin,
- zažívací obtíže: ztráta chuti k jídlu, bolest břicha, vzestup amyláz (enzymy podílející se na 

trávení).

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 10 000 léčených osob):
- noční můry, halucinace,
- reakce z přecitlivělosti (alergické) jako je svědění, náhlé zčervenání tváře, vyrážka zvláště po 

vystavení se slunečnímu záření,
- vzestup některých jaterních enzymů, zánět jater, žloutenka,
- poruchy erekce,
- poruchy sluchu,
- alergická rýma, pokles tvorby slz, poruchy zraku,
- leukopenie (pokles počtu bílých krvinek), trombocytopenie (pokles počtu krevních destiček, které 

se účastní srážení krve).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 léčených osob):
- zánět spojivek, alopecie (ztráta vlasů nebo ochlupení těla), zhoršení lupénky, vznik vyrážky 

podobné lupénce nebo kožní formy lupus erytematodes (kožní onemocnění),
- bolesti na hrudi,
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- agranulocytóza (ztráta určitého typu bílých krvinek),
- pankreatitida (zánět slinivky břišní).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

5. JAK COMBISO UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Combiso nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Combiso obsahuje
Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta Combiso 2,5 mg/6,25 mg obsahuje 2,5 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg 
hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta Combiso 5 mg/6,25 mg obsahuje 5 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg 
hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta Combiso 10 mg/6,25 mg obsahuje 10 mg bisoprololi fumaras a 6,25 mg 
hydrochlorothiazidum.

Pomocnými látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, mikrokrystalická celulosa,
krospovidon, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (Combiso 2,5 mg/6,25 mg  a Combiso 5 mg/6,25 
mg), červený oxid železitý (Combiso 5 mg/6,25 mg).

Jak Combiso vypadá a co obsahuje toto balení
Combiso 2,5 mg/6,25 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm.

Combiso 5 mg/6,25 mg jsou světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm.

Combiso 10 mg/6,25 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm.

Tablety jsou dodávány v blistrovém balení po 30, 60, 100 a 500 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 23.3.2011.




